
 

Relatórios de Reuniões Plano Diretor 

Dia 27/04/2011 
Território 2 - EMEF Profa Maria Ap. Colturato Fernandes – 

R. Geraldo Zirondi, 155 - Res. Diolfen Martani 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
Habitação e Paisagem Urbana 

 
Onde é muito bom de 

morar 
 

Onde não é bom morar 
 

O que é “mais legal no 
seu bairro”, onde está 

 

O que poderia ser 
melhorado em seu bairro, 

onde está 
 

Áreas e edifícios bonitos 

- Vila Engrácia 
- Res. Diofen Martani 
- Res. Agudo Romão 
- Res. Pedro Monteleone 

Conforme participantes da 
reunião não há lugares 
ruins para se morar em 
Catanduva. 

- A Comunidade  
 

- Praça ao lado da escola: 
melhorar iluminação, 
equipamentos de 
ginástica, brinquedo para 
crianças, segurança 
(colocação de câmaras de 
monitoramento) 
- Muitas casas 
abandonadas 
- No centro há muito 
barulho e falta de 
estacionamento 
- Lote mínimo 200 m² 
- Melhorar atendimento do 
setor de Vigilância 
Sanitária 
- Faltam áreas de lazer 
- Retomar atividades da 
“Escola da Família” 
- Placas indicativas de rua 
no Res. Diofen Martani 
- Melhor Sinalização das 
escolas 
- Rever a disposição das 
rotatórias 
 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
Uso do Solo 

 
Áreas verdes 
– tem árvores 

Áreas de 
lazer 

 

Uso conflitante 
 

Lotes sem 
construir 

 

Área que não foi 
parcelada – seria 

bom ter bairro 
 

Onde poderia ter 
indústria 

 

Áreas de uso comercial 
freqüente 

(além da área central) 

- Frente a 
Francisco 
Gali (provável 
área da 
prefeitura) – 
urbanizar e 
colocar 
brinquedos e 
equipamentos 
de ginástica 

- O comércio deve estar 
próximo às residências, 
mas não do lado (de 
preferência nas avenidas) 
- O Comércio de pequeno 
porte não incomoda as 
residências 
- Incentivar a permanência 
de produtores de 
leguminosas já existentes 
frente a Av. Benedito 
Zancaner 

- Vazio frente a 
área verde da R. 
Bocaina 

- Glebas ao longo da 
Avenida Caxias do 
Sul 
- Glebas frente a Rua 
Cordeirópolis 
- Glebas frente à Av. 
Engrácia Agudo 
Romão 
 
 

- Av. Dona 
Engrácia Agudo 
Romão 

- R. Londrina 
- Av. Dona Engrácia Agudo 
Romão 
- R. Macapá 
- R. Bocaina 
- R. Belém 
- R. Manaus 
- R. Minas Gerais 
- Av. Dep. Orlando Zancaner 

 
 

 
 

Infraestrutura 
 

Áreas degradadas – 
erosão 

 

Áreas com lixo 
 

Falta água 
 

Tem cheiro ruim 
 

Não tem asfalto 
 

Áreas que inundam 
quando chove 

 
- Ao longo do 
Córrego do Cortume 

- Depósitos de lixo 
clandestino frente a 
Av. Benedito 
Zancaner 

- Res. Diofen Martani 
(Rua Jorge Bugatti) 
-  

- Res. Diofen Martani 
(Rua Geraldo 
Zirondi), problemas 
com esgoto 
 

- trecho do Km 7 
- Trecho do Res. 
Com. Pedro 
Monteleone 
- Rua Cordeirópolis 

- Jd. Santa Paula 
- Jd. Do Lago 

 


